
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เกษตรฯ หนุนเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ยกระดับการให้บริการสหกรณ”์ 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรฯ หนุนเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ยกระดับการให้บริการ
สหกรณ์ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

 นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลติดตามโครงการ
ส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่
สหกรณ์ร้อยละ 70 และสหกรณ์สมทบเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์รวม 53 แห่ง  
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง
จากการลงพื้นที่ติดตามตัวอย่างกลุ่มสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนม
เชียงราย สหกรณ์โคนมผาต้ัง และ สหกรณ์โคนมลําพูน พบว่า 

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี  ได้ขอรับการสนับสนุนเป็นรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าก้านสูง 2 ตัน จํานวน 1
คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม โดยสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (70%) เป็นเงิน 883,820 บาท 
และสหกรณ์สมทบ (30%) เป็นเงิน 378,780 บาทรวม 1,262,600 บาท  ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น สหกรณ์สามารถขนนมได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยส่งได้ 150,000 กล่อง/วัน หรือ 39 ล้านกล่อง/ปี จากเดิมที่เคยขนได้ 
75,000 กล่อง/วัน หรือ19.5 ล้านกล่อง/ปี 

นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (70%) เป็น
เงิน 385,000 บาท และสหกรณ์สมทบ (30%) เป็นเงิน 165,000 บาท รวม 550,000 บาทเพื่อนําไปใช้งานที่จุดรับนม ณ 
ศูนย์มิตรภาพ ทําให้สามารถรักษาคุณภาพนมได้ดีขึ้น จากเดิมที่ต้องไปชั่งน้ําหนักที่ศูนย์มวกเหล็ก ซึ่งห่างไกลจาก
เกษตรกร 

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ.เชียงรายขอรับการสนับสนุน เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ จํานวน 3 เครื่องเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมบรรจุถุงของสหกรณ์โดยได้รับเงินอุดหนุน (70%) เป็นเงิน 1,050,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 
(30%) เป็นเงิน 873,000 บาท รวม1,923,000 บาท (ราคา 641,000 บาท/เครื่อง) ส่งผลให้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดย
กําลังการผลิตเครื่องใหม่ 3 เครื่อง สามารถผลิตนมบรรจุถุงได้ 2 ตัน ในเวลา 1 ชม. ในขณะที่เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์
เครื่องเก่าที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2546 ให้กําลังการผลิต 3 เครื่อง ได้เพียง 1 ตัน ในเวลา 1 ชม. 

สหกรณ์โคนมผาต้ัง จ.เชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนโกดังเก็บสินค้า ขนาด 800 ตารางเมตร โดยได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ (70%) เป็นเงิน 713,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ (30%) เป็นเงิน 307,700 บาท มูลค่ารวม 
1,021,000 บาทส่งผลให้สหกรณ์เก็บอาหารสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเก็บได้ 10,000 กระสอบ เพิ่มเป็น 20,000 
กระสอบ   

นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์โคนมลําพูน จ.ลําพูน ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร มีปัญหาเรื่องอาหาร TMR ที่
ใช้ในการเลี้ยงโคนมที่ซื้อมามีคุณภาพไม่เหมาะสม สหกรณ์จึงจําเป็นต้องส่งเสริมด้านสัตวบาล และมีการควบคุมการผลิต
อาหารแบบ TMR ที่เหมาะสม โดยขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิวจากรัฐ 
(70%) เป็นเงิน 1,602,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ (30%) เป็นเงิน 686,700 บาท มูลค่ารวม 2,289,000 บาทซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในช่วงใช้งานเพื่อทดลองผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงโคนมของสมาชิกในโครงการธนาคารโคนม โดย
สามารถผสมอาหารได้ 2 รอบ รอบละ 2.5 ตัน รวมได้ปริมาณ 5 ตัน/วัน 
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ทั้งนี้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยให้สหกรณ์ได้ยกระดับการให้บริการแก่สมาชิกทั้งในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย

ในการบรรจุจัดเก็บผลิตภัณฑ์ สหกรณ์สามารถผลิตอาหารสัตว์จําหน่ายให้สมาชิกและกระจายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสหกรณ์จําเป็นต้องวางแผนการให้บริการ และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งให้
องค์ความรู้การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้ต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,192 บาท สัปดาห์ก่อน 14,921 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,768 บาท สัปดาห์ก่อน 7,774 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.57 บาท สัปดาห์ก่อน 7.35 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.82 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.17 บาท สัปดาห์ก่อน 51.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.92 บาท สัปดาห์ก่อน 22.57 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.33 บาท สัปดาห์ก่อน 21.67 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.88 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท สัปดาห์ก่อน 2.60 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.10 บาท สัปดาห์ก่อน 5.39 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,676 บาท  สัปดาห์ก่อน 1690 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,349 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,437 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 838 บาท  สัปดาห์ก่อน 966 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.27 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.88 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.78 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.35 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.28 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.78 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.99 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.14 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.21 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.63 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.09 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.83 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.27 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 240 บาท  สัปดาห์ก่อน 239 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.81 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.86 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 25.70 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.28 บาท สัปดาห์ก่อน 86.68 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.40  บาท  สัปดาห์ก่อน 128.43 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.11 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.82 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.22 บาท สัปดาห์ก่อน 8.10 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.71 บาท สัปดาห์ก่อน 30.00 บาท 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เกษตรฯ หนุนเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ยกระดับการให้บริการสหกรณ์ 
และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 


